
فيللطربمي!لأو[!تفوءمبمدنميي![ب!ص!كظ+..

!الئفس

ام

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

يضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعماكسيئاتومن،أنفسنا

أنواشهد،لهلاشريكوحدهاللهإلاإلهلاانوأشهد،لههاديفلا

ورسوله.عبدهمحمدا

."مسلمونئمتمص*تموتنو!تهتقاحقاللةتفوااامنواالذينتا؟تهأ"

وخلقحدهو3نفسمنخلقصالديصب!صتقوااالناس؟تهأتا"

بهلونتساءالذياللهتقواواوتسأءصجلا!ثيصامنهماوتثضوجهامنها

."مرقيبأعثي!صن!اللهان!!لأصحأمص

لصيصلحهقوم!سديدبمودولوااللهاتقوااصمعواالدتن؟تقاتا"

فوضاضفافقدوصسولهللهاتطحومنذنوئصل!صوثغفصأعمال!ص

."عظيما

الناسفبعض،حظوظاللناسأنكماحظوظاللكتبفإن:بعدأما

يذيعاخروبعض،مدينتهأهلأو،قريتهأهلأو،بيتهأهلالالايعرفه

.ذكرهالخافقينفيوينتشر،احمهويطير،صيته

مدينته،او،قريتهأو،مؤلقهابيتلاتجاوزفبعضهاالكتبكذلك

وتسهلوتغربتشرقاخروبعض،معدودةسنينأوشهوراأوأياماوتعمر



!طرف!5أ!وبمي!ضمو،ف!التعيي!كتابام

السنين.ماتوتعمرالزمنوتصارع،وتنجد

الىالكتبتلكمنالنوويالقدوةالزاهدللإمامحديثاالأربعونوهذه

هممواستنهضت،السنينمآتوقطعت،والغربالشرففيانتشرت

مصادرهافيالمتنوعةالشروحعليهافكتبوا،واحتفلوابهافاعتنواالعلماء

ومشارعهم.مولفيهامشاربلتنوعومواردها

عليها.شرحوكتابةبهالمعاعنايةمنقرنلايخلوولعله

بنسليمانالديننجمالمتفننللعلامةأيدينابينالذيالشرحوهذا

شروحأوائلمنوسبعمائهعشرةستسنةالمتوفىالحنبليالطوفيعبدالقوي

النووية.الأربعين

ومعنى،لفظاالأحاديثعلىالكلامفياللهرحمهالمؤلفأحادولقد

القواعدووطفوالفروعية،الأصوليةالفوائدواستنبط،منهاالفرائدواقتنص

وإطلاقمطلقوتقييد،خاصوتعميم،عامتخصيصمنفيهاالأصولية

الكنابمنوالتدافعالتعارضظاهرهمابينوتوفيق،مجملوتبيينمقيد،

والسنة.

مايذكرحدشاكلشرحأخرفيأنهالشرحهذامميزاتطليعةوفي

فيظفر،المعنىفيتوافقهالىوالأحاديثالاياتمنالحديثإليهيرجع

واحد.معنىفيالواردةوالأحاديثالاياتمنجملةالقارئ

كلياتها،وحهوتوضيحالأحاديثهذهحامعيةوحهببيانايضاويعتى

!ير.كلمهجوامعمنالأحاديثهذهفيان

ويعمل،نفسهوحه!ذهنهوكدعلىيعتمداللهرحمهالمولمح!وكان



3مفي!طوبدي!كو["!ثموفيلثغيي![كتاب!

)1(.الاخرينمنولاينقل،جراميزهلهويجمع،والعقليةالعلميةمواهبه

،الإنجازفيوسرعةالتأليففيمقدرةعنالشرحهذافيكشفوقد

فيالصفحاتمآتإلىوصلالذيالشرحهذاأتمفقد،العلمفيومكانة

شرحفيالمصلحةكبحثشائكةمباحثمنمافيهمع،يوماعشرستة

.بعدهحدلمثاركانالذي((ولاضرارلاضرر)احديث

فيمنهوفرغ،وسبعمائهعشرةثلاثسنةالثانيربيععشرثلاتةفيبدأ

منه.وعشرينثمانية

قممته،منلاتنق!،الهناتبعضفيهوقعوإنمجملهفىحيدشرحوهو

.الكتابمثانيفيبعضهاعلىالتثبيهسيأتي،قدرهمنولاتضع

إلىوالإشارة،التشيعإلىونسبته،المؤلفترجمةيأتيفيماوأذكر،هذا

ووصف،إليهونسبتههذاشرحهواسم،وعندهالجمهورعندالمصلحة

فيه.وعملي،الخطيهالنسخ

فتح))في739تالهيتميححربناحمدالفقيهالعلامةمنهوأفادهذاشرحهمننقلوقد)1(

قال)):ويقول،المؤلفاسمولهم،المعنىوأحيائا،اللفظينقلاحيائا((الأربعينلشرحالمبين

.الاعزاضاتبعضعليهويعترض،ذلكونحو((بعضهموتكلف،بعضهموقول،بعضهم



!طرفيءايوبمي!يقموءفيالتديي!كتاب4م

المالص:ترجمة

الطوفيسعيدبنعبدالكريمبنعبدالقويبنسليمانللمؤف!ترحم

من:كل)1(القدامىالعلماءمناللهرحمه

في973تالضافعيالبرزاليمحمدبنالقاسمالدينعلمالحافظالإمام

(()2(.شامةأبيلتاريخالمقتفي))كتابه

)1(

)2(

كتابهفيزيدمصطفىالدكتورلهفزجمالمعاصرينمنكتبهمنكتابأحققمنكللهوترجم

والئلاتينالثانيالحديثشرحفيهونشر((الطوفيالدينونجمالإسلاميالتشريعفيالمصلحة))

للطوفي.النوويةالأربعينشرحمنواستفه

.((الأصوليةالمباحثإلىالإلهيهالإشارات))تحقيقهفيعيسىمحمدكمالوالدكتور

.((التفسيرقواعدلطالإكسر))تحقيقهفيحسينعبدالقادروالدكتور

والشرحللطولطالمتن((الناظرالروضوشقائقالناظرسواد))تحقيقهفيالفعرحمزةوالدكتور

الكناني.الدينلعلاء

.الأولالقسم((الروضةمختصرشرح))تحقيقهفيإبراهيمالإبراهيموالدكتور

الثاني.القسم((الروضةمختصرشرح))تحقيقهلطأدهبنبابابنباباوالدكتور

.((الروضةمختصرشرح))تحقيقهفيالزكيعبداللهوالدكتور

.((الجدلعلمفيالجذلعلم))تحقيقهلطفولفهارتوالمستشرق

تفسر))و((القرأنأممعنىعنالبيانإرضاح))تحقيقهفيالبوابحسينعليوالدكتور

.((الطارلىسورةتفسير،الانشقاقسورةتفسير،النباسورةتفسير،قسورة

.((القيسامرئفوائدفيالحيسموائد))تحقيقهفيعليانمصطفىوالدكتور

((.النصرانيةشبهكشففيالاسلاميةالانتصارات))تحقيقهفيالسقاححازياحمدوالدكتور

أخروهو((العربيةمنكرىعلىالردفيالغضبيةالصعقة))تحقيقهفيالفاضلمحمدوالدكترر

.4171عامفيأعلمفيماالطوفيكتبمنماصدر

نسخةعن4901برتمالقرىأمبجامعةالعلميةالبحوث.ممعهدمصورة246لوحة/!2

بتركيا.الثالثاحمدمحتبة



كظلقدمع!..3 م5للطوفي41وبمي!لتموءمل!اب!!

كتابيهفي748تالذهنيأحمدبنمحمدالدينثهسالحاقظوالامام

(()2(.الاسلامتاريخذيل))و(()1(العبرذيل))

كتابهفي764تالصقديالدينصلاحالمؤرخالأديبالفاضللموالعا

(()3(.النصروأعوانالعصرأعيان))

كتابهفي767تجماعةابنتحمدبنعبدالعزيزالدينعزالقضاةوقاضي

.((الشعراءأخبارفيالتعليقة))

الجنانمراة))كتابهفي768تاليافعىأسعدبنعبداللهعبداللهوأبو

(()4(.الزمانحوادثمنمايعتبرمعرفةفياليقظانوعبرة

كتاب))في97هترحبابنعبدالرحمنالدينزينالحافظوالإمام

.((()الحنابلةطبقاتعلىالذيل

كتابهفي852تالعسقلانىحجربنأحمدالدينشهابوالحافظ

(()6(.النامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر))

الشاعر.الضيعي:وفيه.يروت-العلميهالكتبدار4414)1(

بى.شسترنسخة04لوحة)2(

نسخةعن1611برقمالقرىامبجامعةالعلميةالبحوث.كلعهدمصورة6-7لوحةا!3)3(

بتركيا.الكتاليرتيسمكتبة

وهي،سطرينفيوترجمته،لبنان-برروتللمطبوعاتالأعلميمؤسسةمنشورات25514)4(

.((الضيعي))منخرفةوهي((النسفي))فيهووقع،العبرذيلفيالذهىترجمةمنماخوذة

التراجم.اوسعمنوترجمتهالقاهرة-المحمديةالسنةمطبعة36612037-)د(

.القاهره-الحديئهالكتبدار12934-252)6(



!طرفيءا!وبعي!!ث!و"ف!التديي!ب!نم6

كتابهفي884تمقلحابنمحمدبنإبراهيمالدينبرهانوالإمام

(()1(.أحمدالإمامأصحابذكرفيالأرشدالمقصد))

فيالوعاةبغية))كتابهفي19تاالسيوطيعبدالرحمنالدينوجلال

(()2(.والنحاةاللغويينطبفات

بتاريخالجليلالأنس))الثلانهكتبهفي289تالعليميالدينومجير

(()4(أحمدالإمامأصحابذكرفيالمنضدالدر))و(()3(والخليلالقدس

.((()أحمدالإمامأصحابتراحمفيالأحمدالمنهج))و

فيالجوهريةالقلائد))كتابهفي539تالصالحيطولونبنومحمد

(()6(.الصالحيةتاريخ

فيالذهبشذرات))كتابهفي9801تالعمادبنعبدالحيوالمؤرخ

((المقتقى))ماعدامطبوعةلهترجتالىالكتبوهذه(()7(ذهبمنأخبار

قاكتفيت(()8(التعليفة))و((العصرأعيان))و((الإسلامتاريخذيل))و

.الرياض-الرشدمكتبة142511-426()

.وشركاهالحبىالبابيعيسىمطبعة11995.06-)2(

.لبنان-بروتالجيلدار2/257-258)3(

.الرياض-التوبةمكتبة2/46446-ه)4(

.بروت-صادردار-1557(5)

بدمشق.العربيةاللغةمجمعمطبوعاته2/28)6(

.بروت-والنشرللطاعةالتحاريالمكتب6/93.4-)7(

قادمة.طبعةفيمنهاننقلولعلنا،عليهاالوقوفيتيسرلم)8(



م7للطوفي41وبعي!!ت!و!مل!أدععيي!ب!كظ+....

إليهاالقراءبعضأيديلاتصلقدالىالمخطوطةالكتبهذهمنترجمتهبنقل

.وهناكهنامنأجمعهاوترتيىبسياقيترجمةكتابةعن

الكتب.هذهفيترجمتهسياقوهذا

المقتفي))كتابههـفي973تالبرزاليالدينعلمالحافظالإمامقال

.((شامةأبيلتاريخ

بنسليمانالديننجمالفاضللمالعاالإمامالشيختوفيرحاشهروفي))

عليهالخليلببلد،الحنبلىالبغداديالطوفيسعيدبنعبدالكريمبنعبدالقوي

بهاوأقام،القاهرةإلىتوجهثم،العراقمندمشقعليناقدموكان،السلام

واتهم،فاضلارحلاوكان،وحاور،وحج،الحجازإلىتوحهثم،مدة

.وأشهرهالحارتيابنالدينكسالقاضيوعزره،بالرفضبالقاهرة

(()1(.الناسهجوومنذلكمنموتهقبلتابأنهوبلغى

:((الاسلامتاريخذيل))كتابهفي748تالذهىالإماموقال

العراقيعبدالكريمبنعبدالقويبنسليمانالديننجمالعلامةالطوفي))

المطعم،عيسىمنوبدمشق،والرشيد،الطبالابنمنحمعالرافضي،الحنبلي

للشيخالروضةوشرح،الفقهأصولفىمؤلفله.وصنف،وبرع،وتففه

أيامالمقاماتوشرح،وأفادفأحاد،أسقارثلاتهفيال!صولي!الدينموفق

حيد.كثرونظم،صدرهمنولكن،كتبعندهيكنلمو،رجلهكسرت

.وجاور،وحج،مصروسكن،وسبعمائهأربعسنةعليناقدم

.246لوحةا!2شامةأبيلتاريخالمقتفى)1(



في!للطوبدي!لأو[ح!فنوفي[لتميي!كتابم8

.شعرهفيالصحابةمنناللكونه؛حمارعلىبالقاهرةبالرفضوعزر

.والهجاءالرفضمنالاخرفيتاب:وقيل.فقيراقانعاساكناديناوكان

نقسه:عنالقائلوهو.الترمذيحامعاختصر:قيل

الكبرإحدىهذهاشعري..ظاهريرافضيحنبلبم

قاضيهم.هجاتم،وتقدم،إعاده.كلصرولي

)1(:البيتهذاشعرهفيقالإنه:وقيل

الئهإئه:قيلمنولين...خلافتهفيتمفأمنبينكم

كهلا.وسبعمائةعشرةستسنةرحبفيالخليلببلدمات

(()2(،سنواتبعدهأبوهوعاش

764تالصفديخليلالدينصلاحالمؤرخالأديبالفاضللمالعاوقال

:((النصروأعوانالعصرأعيان))كتابهفي

)1(

)2(

البيتهذاعلىاطلعانه8711الروضةمختصرشرحتحقيقهلنيإبراهيمالإبراهيمالدكتورأفاد

علمباسمفولفهارتالمستشرقطبعهالذيوهو)((ب85لوحةالقرأنجدل))كتابفي

.(222صفانظرالجدلعلمفيالجذل

نإ)):تال،نفسهإلىالطرفىينسبهلمو،وشيعيسنيبينحصلتمناظرةسياقفيهوف!ذا

الشيعي:فقال،بكروأبيعليفيجمهورياناظرالشيعةبعض

اللهإنه:قيلمنوبينخلافتهلنيشكمنبينكم

لك:يقولإذ،ومحمدعيسىفيالنصرانيفيهذامثلخذ:الجمهوريفقال،عليأيعى

اللهإنه:قيلمنوبينرسالتهفيشكمنبينكم

.((الشيعيفانقطع

بئ.شسترنسخة04لوحة



م9..،للطوفيالأوبعي!!فكو"مبمأدععيي!ب*كظ+...

المهملةبالطاء-الطوفيسعيدبنعبدالكريمبنعبدالقويبنسليمان

فاضلا،أدتماشاعرا،مليامذهبهبفروععارفا،حنبليافقيهاكان-والواو

واللغةبالنحوقيما،المحصولكثيرمنهاوهو،الأصولفيمشاركةله،لبيبا

ذلك.وغير،والتاريخ

تعالىاللهرحمهتوقىأنإلىيزللمو.ومباركمقاماتذلككلفيوله

وسبعمائة.عضرسنةرصاشهرفي

لذلحث،يتظاهرشيعياكان:الأدفويجعفرالدينكمالالفاضلقال

عنهما.اللهرضىالشيخينفيهجوبخطهووجد

الحنابلة،دروسفيمواضعفيورتبه،ويبجلهيكرمهالقضاةقاضىوكان

،الأدبلايناسبكلاماالدرسفيوكفمه،بينهماوقعتم،إليهوأحسن

وشهدوا،الحبالابنالدينبدرإلىأمرهوفوضوا،الدينكسابنهعليهفقام

سنين،بهاوأقام،قوصإلىالقاهرةمنوتوحه،وضرب،بالرفضعليه

فيهعليهانكرتتصنيفاوصنف،النصارىبعضعندنزلقدومهأولوفي

فغيرها.ألفاظ

يشين.شيئاولاسمعنا،بعدمنهنرولم:قال

وحضوروالتصنيفوالمطالعةالحديثوقراءةللاشتغالملازمايزللمو

.الحجازإلىقوصمنسافرأنإلىمعناالدروس

قوتهوكانت،قوصخزائنكتبأكثرطالعأظنه،المطالعةكثيروكان

الفهم.فيمنهاأكثرالحقظفي

أصولفيالروضةواختصر،الترمذيمختصرمنها؛تصانيفوصنف

وشرح،النوويةالأربعينوشرح،وشرحها،الموفقالشيختصنيفالفقه



للطرفل!ءالأوبدي!ضو"فيالغعيي!كتابم01

فيهيكتبرأيتهشرحاالمقاماتعلىوكتب،الشافعىمذهبفيالتبريزي

،الأنكادإزالةوحماه،كادمسألةفيوصنف،أكملهأظنهوما،حفظهمن

العزيز.الكتابمناياتعلىوتكلم

:شعرهومن

المختارحمىفيهطئكفأنخ...الاقدارسوابقساعدتكإن

وارالئبؤةزندلهاضحى...ائلىيهولدهالشهررييعهذا

لالانواريه!ثنالرليعهثل...أنوارهفييه!ثنالشهورفيهو

الشابلادفيهايهجوقصيدةومن

لأرضهمالغريبحلإذاقوثم

واالوامنهمالاخلاقنجتقالة

وقموقعفامشالأرضينووعورة

قلوبهمالقلوبقستإنلاغرو

وكأنهمهمقاسيونفجوار

هناق!ثالمسنداتفيلها:قالؤا

إسنادهااثبتواالروايةأهل

أهلهالا،م!سرفتالأهاكن:قلت

جيفةوقوثم،مشزفةارفن

.6-7لرحة3/برالنصرواعوانالعصرأعيان)1(

مقامللادفييفكراضحى

الأجسامعناصروهيوا!ء

الئمتامالمستعجلكعحثر

الاقواملدىخلقاواستثقلوا

خماملغيرخلقواجرههمن

دوامحليفشرفالهاكتبت

وإهامحافظحبركلمن

العلاممنفيهالخصوصه

)1(الإحرامبموطنحلوالكلب
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التشيع:إلىنسبته

وفهمهبعلمهالاعتدادلعضعندهكاناللهرحمهالطوفيأنييدو

الاراءبعضتقلدإلىذلكفأداه،المرديةوالمذاهبالقرقعلىوالانفتاح

موافقتههداشرحهفيبيمرفقد،مسائلفيالفرقبعضوموافقة،الخطيرة

وللجبرية.،الفلاسقةمنلطائفة

منوفيهم،إليهونسبوهبالتشيعوصقوهلهترجمواالذيقوالعلماء

البرزالي،والإمام،الذهنيكالإمامشخصيةمعرفةوعرفهولقيهعاصره

جاعة.ابنالعزالقضاةوقاضى

وعلمهمدينهميمنعهملهترجمواالذينالعلماءهؤلاءأنوالحقيقة

.براءمنهاهو.ممنفريةإلصاقعنوإنصافهم

ييعدواأنحاولوافقدكتبهبعضحققواالذينالمعاصرونالباحثونوأما

كتبه.واقعمنذلكعلىتدلأدلةوساقوا،منهساحتهويبرؤواعنهالتشيع

وملابستهتشيعهمنالعلماءبهوصفهمامصداقعلىوقفتولكني

معجم))وهوالذهنيالدينكسالحافظللإمامكتابفيذلكمنلشيء

الذهى،الإمامإلىنسبتهفيشكأدنىإليهلايتطرقكتابوهو((الشيوخ

نسخةعنالذهيالإماممؤلقهحياةفيكتبفقد،رييةإتةحولهولاتحوم

عرفالذيتلميذه-بيدهوالأصل-الذهىالإمامعلىكفهوقرأه،بخطه

.الزرتدييوسفبنأحمدبنعبدالله،والعلمبالطلب

شهابالصدوقالفقيهشبيببنعمربنأحمد)):الذهىالإمامقال

ولد،الحنبليالسخاوىعبدالحميدالشيخسبط،المصريتم،البالسيالدين

دمشق،إلىوانتقلالفقهوبعصالقرا!وحفظظثا،وستمائةوممانينسبعسنة
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وسبعمائة.وعشرينأربعسنةشوالفيمات،اللهرحمهالرحلنعموكان

وجماعة.المنجىوبنتالحنبلىالقاضيعمنوقد

الطوفيعبدالكريمبنسليمانللنجمحفظهمنعمربنأحمدأنشدنى

البدعة.علىصقعالذي،الشيعي

وعهنبمقلببمتسواهمناشتفىلا...الحسنينابيالوصيلحق،لا

صوالإلهيينلسفيزء...وحبلسواهإلىاصغبمكيف

الئقلينوسائرعنهلي..سؤولاربي!نمتوإذا

وعينقلببانطماسخلىلوا...اناسمناشتكيالفهفإلى

ذينغرولاسئةولا،لا...اتاهمال!بمنبنمنلا

طنينعنطنطنعنسماعا،طي...!عن،عميقال:قيلكطبل

المنينامعن،عفلقعن،صاء...ادغبارالنعنالهوىحبالعن

الذهنينابيعن،الشهوابيعن...غليطالنعنغافلأبيعن

عينينبلاواحدعن،!رالأهـ...ا!رثعن،مزةابيعن

المنوينعنعجزاوتابىص..افتغزلقومهافبمعجوزعن

حبتينحبةكلفبم!ام...ادذاإلىنوعقبلالبيتحبت

لع!زينتمشيالففوق...عدتهيإذاسبحةولها

القرنينذيجيوتقفبمقائدا...ابوهاو!ن،قودةاصها

بالئاجلىينعليهفاعضضضاد...الإت!ذكرإذانقلايالهلىا

ال!ثئيخينوقدممزايامن...هاحواهعلىالمركضىأخر



م013للطوفيوبمي![4ضنوءفي..اب لعدمع!كظ!

العقليناباأدعىوحقين...لمجنوهذاقبلتإنإئني

فأجبته

بافلعةياال!ثئحناءلداءمت

جهاراالعتيققدمفائ!ي

جميعاوالشالقونوعلبم

فوئىوئيحينواطاعوه

الحرافضل،احمدلعدفهما

لتيسهلىارددتإنإئنبم

الذهى.الإمامماساقهانتهى

جولقينملاكذلهمومنص...

الئقلينسيدالجهلالايا

وزيندينلفضلبايعوه

الدولتينقاهرابخيرعمر

السبطينذيالإمامبنصص

(")لعرتينسوىعقليمايساوي...

استهزاءوتقطر،بالتشيععليهتنادي-ترىكما-القصيدةوهذه

فضلفيالسنةدواوينفيالمستفيضةالصحيحةالرواياتمنوسخرية

رضىطالبأبىبنعلىالرابعالخليقةعلىالفضلفيوتقدمهماالشيخين

عنه.الله

السنة،دواوينفيالرواياتبهذهالجهلمناللهرحمهالمؤلفيؤتلمو

سنناختصرققد،ومعرفةواختصاراسماعاالسنةبكتبعنايةلهكافتبل

عثمانبنأحمدبنمحمدالدينكسالإمامتصنيف(1/08الكبيرالمعحم)الشيوخمعجم1()

الطائف.-الصديقمكتبةالهيلةالحبيبمحمد:الدكتورتحقيقالذهي

.الأخطاءبعضلتصحيحالمخطوطةعنالمصورهإلىرحعتوقد
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.(1)يمذلترا

إلىرحعولعله،التشيعمنالعلماءإليهمانسبهعنهتبتفقدهذاوعلى

إلىلهترجمواالذينالعلماءمنكثيرأشاركما،ذلكمنوتابالسنةحظيرة

مانقاهوبين،التشيعمنبهالعلماءماذكرهبينالجمعيمكنوبهذا،تولته

كلامه.وحركتبهواقعمنمستمدينذلكمنالمعاصرون

لطيفالدارميومسند:121صالأربعينشرحفيالتعيينكتابالكتابهذافييقولوهاهو)1(

كئر،أومجلداعشريننسخةمنععناهفكتيرحنبلبنأحمدمسندوأما،الصحةوغالبه

ألفثلاثونيمقى،ألافعشرمنهايتكرر،حديثأف!أربعونالأحاديثمنمافيهوجملة

شيبةأبيابنومصنفراهويةبنإسحاقومسندحنبلبنأحمدمسندانواعلم.....حديث

الترسط،فيمتقاربانالبزارومسندالموصلييعلىأبيومسند،والشهرةالكعرةفيمتقاربة

علىرتبهمنمنهمالحديثومصنفوا.الاخمصارفيمتقاربانوالدارمىالحميديومسند

العلموأبوابالأحكامعلىرتبهمنومنهم،والبزاريعلىوابيواسحاقاحمدكمسندالمسانيد

وحكمة.فائدهكلوفي.وتحوهممصنفهفيشيبةابيوابنومسلمكالبخارى
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[لطيم،عفة[لجم!ررعفة[لممملحةبهىالإشارة

:الجمهورعندالمصلحة

مواردمنهيإذ،.ممحلوالخطوره.ممكانالأهميةمنوالمصلحه

اليهاالمعزوةمنهاالمستثارهومعانيهاوالنصوص،النصوصفقدعندالاحتهاد

الجوعط.قالهكما،بحرمنغرفةالشريعهمتسعمنلاتقع

الشرعإذالمتكلمينبعضإليهذهبكمامطلقاوإلغاوهارفضهاولايمكن

لربقةوخلع،الشرعمنتفلتهذاأنإذمطلقاقبولهاولايمكن،الجملةلطأقرها

تصبححينئذوهي،الشرععنواستغناء،بالرأيللشرعووضع،الدين

الدين.باسمبالدينعالثفساداالأرضلطعاثكلمنهايلجمفتوحةبابة

،العقلاءعقولإلىالأمرردومساقه)):الجويىقالكماوايأمر

وتأصيلها.ممعيارهوضبطهاالشرع.مميزانوزنهافيجب)))1(الحكماءوإحكام

فقيهإلابذلكولايقوم،الشرع.ممحكماتقضاياهاوحصر،تحكماتاصيلا

)2(.والسنةالكتابفقهفيضليع،الذهنصفى،النفس

الثالثة.الطبعة2/725/0الجوعطالحرمينلإهامالفقهأ!رلفيالرهان1()

إلىقدمتزيدمصطفىللدكتورهاحستورسالةمنها؛المصلحةبحثفيحامعيةرسائلألفت)2(

،)(الطوفيالدينرنجمالاسلاميالتشريعفيالمصلحة))بعنوانالقاهرةبحامعةالعلومداركليه

الآزهربجامعةرالقانونالشريعةكليةإلىقدمتحسانحامدحسينللدكعرردكعرراهرسالةرمنها

إلىقدمتالبوطيللدكتوردكتوراهرسالةرمنها))الإسلاميالفقهلطالمصلحةنظرية))بعنوان

.))الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضرابط))بعنوانالأزهرمجامعةرالقانونالشريعةكلية

لنيلطالبيقدمهاحامعيةرسالةفيتنارلهمنأهميةأعظمالمصلحةموضرعأنرالحقيقة

مجتهد.علىيتوقفوتقديرهاالمصلحةمعالجةأنالآبياريالفقيهذكررقد،شهادة

والسنة.الكعاليفقهتفقدإذ،نظرىفيالمطلوليالموقعتقعلمقدمتالىالكمبرهذه
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الأدلةأو،فيهاالمختلفالأدلةمنإنها:قيلالئالأدلةمنوالمصلحة

العملي.واقعهفيبهاويستدليمارسهاكلهمالققهاءولكن،الموهومة

مذاهب((الاعتصام))كتابهفيالشاطيالإمامجيداتلخيصالخصولقد

عليه،متفقاليسالمرسلةبالمصاعالقولإن)):قالحيث،فيهاالأصوليين

:أقوالأربعةعلىالأصولأهلفيهاختلفقدبل

لايعتبرالمعنىوأن،ردهإلىالأصوليينمنوطائقةالقاضىفذهب-ا

أصل.إلىيستندمالم

علىعليهالأحكاموبنى،ذلكاعتبارإلىمالكوذهب2-

.(1)الإطلاق

يستندلمالذيبالمعنىالتمسكإلىالحنفيةومعظمالشافعىوذهب3-

حكىماهذا.الثابتةالاصولمعانيمنقربهبشرطلكن،صحيحأصلإلى

الجوسئ)2(.الإمام

يعتبرلموالتزتينالتحسينرتبةفيوقعإنالمناسبأنإلىالغزاليوذهب

لكن،قبولهإلىفميلهالضرورممطرتبةفيوقعوإن،معينأصللهيشهدحتى

مجتهد.احتهادإليهيؤديأنولاييعد:قال،بشرط

المستصقى)3(،فيفردهالحاحيرتبةوهي،المتوسطةالرتبةفيقولهواختلف

ذلك.علىيعكرماالبرهانشارحالأبياريكلامفيياتيلكن،الحرمينإمامماقررههذا1()

.7227-2/12البرهان()2

.(زهيربنحضةد.طبعة2/487))3(
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قبله.ماقبلكما)1(،الغليلشقاءفيوقبله،قوليهاخروهو

.(()2(حمسةفالأقوالقولهاختلاقتالغزاليمناعتبروإذا

عنهونقلهمالكالإمامإلىالحرمينإمامنسبهالذيالإطلاقوهذا

الألياري!!اعيلبنعلىالأصوليالفقيهالعلامةردهالاعتصامفيالشاطى

فيمالكالإماممذهبأنوقرر،الحرمينلإمامالبرهانحشرفي616ت

موضعمنأكثرفيذلكقرروقد،بعينهالشافعىالإماممذهبهوالمصلحة

إليه.المشاركتالهلط

المصاعبل،المجردةالمصلحةاتباعلايجوزأحداإن)):قوله:ذلكفمن

علىيحفظأنالشرعمقصدأنقدمناوقد،ملاحظتهاالشريعةمنقهمالى

والنسب،،والمال،والعقل،والنقس!،الدينوهي:أمورحمسةالخلق

هذهالعلماءلحظف!ذا،مقسدةوتقويتها،مصلحةالامورهذهفحفظ

.((أصلااختلاقهميتباعدلمالأصول

حلبمجردالمكانهذافيبالمصلحةنريدلسنا:قلناإنا)):أيضاوقال

وهذا،الشرعمقصودرعايةعلىالمحافظةبهانريدوإنما،المضرةودفعالمنفعة

منالعامييمكنأنعقللذييتصورولا،العوامدونالعلماءيعرفهإنما

.(الكبيسىحمدد.طبعة902))1(

عليالأصوليالفقيهكلاممنمأخوذهذاوتلخيصه(عيدبنسليمطبعة81206)الاعتصام)2(

!11812البرهانشرحانظر.الحرمينلإمامالبرهانشارح616تالأبياريإحماعيلبن

043برقمالفرىاممجامعةالعلميةالبحوثمعهدفيمصورةوعنها،برنستونمكتبةنسخة

فقه.اصول
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فرقوالشافعيمالكمذهببينفليسالجملةوعلى.الشريعةلطالقتوى

ذلكإلىلايجدوهو،المذهبينبينيفرقأنيقصدف!نه)1(الإماموأما،بوحه

.((أبداسبيلا

")2(.بعينهالشافعىهذهبهومالكمذهبأنصحفقد":أيضاوقال

والإماممالكالإماممذهب:تلاتةالمصلحةفيفالمذاهبهذاوعلى

منوطائفةالباقلانيبكرأبيالقاضىوهذهب،والحنفية،الشافعي

الغزالي.حامدأبيومذهب،الأصوليين

الحرمين.إماميقصد1()

.11-2/1827برالبرهانشرحفيالأتوالهذهانظر)2(
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الطوفي:عندالمصلحة

((الروضةمختصرشرح))فيالمصلحةفيرأيهاللهرحمهالطوفيسجل

كتاب))كتابهمنوالثلاتثن)1(الثانيالحدساشرحفيثم3/421-217

الروضة"مختصرشرح"تأليفبعدلهتاليقهوكان"الأربعينشرحفيالتعيين

مقتضبا.((الروضةمختصرشرح))ف!المصلحةفيكلامهوكان

شرح))تاليفبعدالمصلحهفيالكلاميوسعأننفسهفينشأولعله

الأرلعينمنوالثلاتثنالثانيللحدساشرحهفرصةفاستغل((الروضةنحتصر

،حداوأطالوأبدأالكلاموأعادالمصلحةفيرأيهفيهفافرغ،النووية

.234.28-منصفحةحمسينمايقاربواستغرق

بنتائج:يخرحالحدساهذالشرحوالمتامل

والسنهالكتابمنومفصلةمجملةادلةاللهرحمهالطوفيساف:أولا

المضارودفعالمصاعحلبعلىمبنيةالشريعةأنعلىوالنظروالإجاع

المصلحة.فيلرأيهمدخلاوحعلها

مصلحةوحلعزاللهيراعىأنالمحالفمنهذاعرفإذا)):قالثم

الأحكامفيهصلحتهميهملثم،وهعاشهمومعادهممبدئهمفيخلقه

نسخهعلىبالاعتمادالأصولفيرسائلمجموعةضمنونشرهالقاعيالدينجمالالشيخاستفه1()

رسالتهفيزيدمصطفىتم،العاشرالعددالمنارمجلةفيرضارشيدخمدتم،مخطوطةواحدة

الأستاذتم،المصريةالكتبدارنسضيعلىبالاعتمادالإسلامىالتشريعفيالمصلحة

أحمدالدكتورثم،فيهلانمىفيماالإسلامىالتشريعمصادركتابهفيخلافتعبدالوهاب

موهم.عنوانوهو!المصلحةرعايةفيرسالةباسمالسايحعبدالرحيم
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مصلحةمنأيضاولأنها،أولىبالمراعاةفكانتأهمهيإذ،الشرعية

بدونها،لهممعالقفلا،وأعراضهمودمائهمأموالهمصيانةبهاإذ،معاشهم

بوحهلهاإهمالهايجزلمإياهارعايتهثبتوإذا،لهمراعاهابأنهالقولفوحب

-.462ص((الوحوهمن

فيهولاينتطح،اثنانفيهولايختلف،العلمأهلعليهيوافقهأمروهذا

.عنزان

:الآراءمنبجملةعنهموشذالعلمأهلعنانفرد:ثانيا

رعايةإن)):قالحيث،الضرعأدلةأقوىالمصلحةأنيرىأنه:منها

لأن،الشرعأدلةأقوىأنهاذلكمنويلزم،الإجماعمنأقوىالمصلحة

.923ص((أقوىالأقوىمنالأقوى

والنظر،والسنةالكتابمنالإجماعأدلةعلىشبهاتسفطأنه:ومنها

((بحجةليمم!الإجماعأنفظهر)):قالحيثاحاخطيرةنتيجةإلىتوصلثم

فيالإجاعيشملوإطلاقه،بحجةليسالإجماعأنأطلقهكذا256ص

كلاملهكانوإن،والمعاملاتالعاداتفيوالإجماعوالمقدراتالعبادات

العاداتفيالإجماعبحجةليسالذيالإجماعوتحصر،الإطلاقهذافيهيقيد

.925صوفي،2ه.صفيوالمعاملات

مججةليسالإجماعأن-.ممقيدهكلامهمطلققيدناإن-كلامهفحاصل

.والمعاملاتالعاداتفي

النصوصعلىالأمهبينوالشقاقالخلافمسئوليةيحملأنه:ومنها

فيالخلافسببفهي،متعارضةمختلقةالنصوصإن)):قالحيثالضرعية
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فيه،ولايختلف،نفسهفيحقيقيأمرالمصاعورعاية،شرعاالمذمومالأحكام

.925ص((أولىاتباعهفكان،شرعاالمطلوبالاتفاقسبمبفهو

فما،ومعاملات،ومقدرات،عباداتإلىالشرعيقسمأنه:ومنها

منكانوما،والإجماعالنصفيهيعتبروالمقدراتالعباداتمنكان

غيرمناتبعهامصلحةمنهارأىفإن،فحسبالمصلحةفيهيعتبرالمعاملات

هذهأنواعلم)):قال،لنوعهاأوالمصلحةهذهلجنسالشرعشهادةاعتبار

القولهيليستالمذكورالحديثمنلهامستفيدينقررناهاالىالطريقة

وهي،ذلكمنأبلغهيبل،مالكإليهماذهبعلى،المرسلةبالمصاع

اعتباروعلى،والمقدراتالعباداتفيوالإجماعالنصوصعلىالتعويل

ونحوهاالمعاملاتأما)):قالأنإلى((الأحكاموباقىالمعاملاتلطالمصاع

274-77م!.ص((تقرركماالناسمصلحةفيهافالمتبع

وبينبالعقولاستخرجتالئالمصلحةبينالتعارضمنشىءوقعفإن

الأدلةوهذه)):قالحيثقرره.مماالتعارضهذايرفعوالإجماعالنصوص

المصلحة،رعايةيوافقاأنإماهماثم،والإجماعالنصأقواهاعشرالتسعة

الثلانةالأدلةاتفقتقدإذولانزاع،ونعمتفبهاوافقاهاف!ن،يخالفاهاأو

عليهقولهمنالمستفادةالمصلحةورعايةوالإجماعالنصوهي،الحكمعلى

رعايةتقديموحبخالفاهاوإن((ولاضرارلاضرر)ا:والسلامالصلاة

عليهماالافتياتلابطريق،لهماوالبيانالتخصيصبطريقعليهماالمصلحة

.البيانبطريقالقرانعلىالسنةتقدمكما،لهماوالتعطيل

بالكلية،ولامفسدةضررالايقتضياأنإماوالإجماعالنصأنذلكوتقرير
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المصلحة،لرعايةموافقانفهماذلكمنشيئايقتضيانفلا،ذلكيقتضياأو

كانقلا،بعضهأومدلوليهمامجموعيكونأنق!ماضررااقتضياوإن

عليهقولهمناستثبئماقبيلمنيكونأنفلابدضررامدلوليهمامجموع

علىوالعقوباتكالحدودوذلك((ولاضرارلاضرر)ا:والسلامالصلاة

اتبعخاصدليلاقتضاهفلامدلوليهمابعضالضرركانوإن،الجنايات

الصلاةعليهبقولهتخصيصهماوحاخاصدليليقتضهلموإن،فيهالدليل

الأدلة.بينجمعا((ولاضرارلاضرر)ا:والسلام

العلم،أهلعنوالإنفرادالشذوذبهذااللهرحمهنفسهالمؤلفشعروقد

يلتفتفلاخطأتكونأنإماسلكتهاالىالطريقةهذه:قيلف!ن:يقولاذ

نألزمانحصرف!ن،لاأو،فيهاالصوابينحصرأنق!ماصواباأو،إليها

بهايقللمإذ،خطأعلىالطريقةهذهظهورحينإلىالإسلامأولمنالأمة

الأتمةطرقلكن،الطرقمنجائزةطريقفهىينحصرلموإن،منهمأحد

:والسلامالصلاةعليهلقولهبالمتابعةأولىاتباعهاعلىالأمهاتفقتالي

.((النارفيشذشذمنف!نه،الأعظمالسواداتبعوا))

الصوابولا،البرهانمنعليهاذكرنالما،خطأليستأنهافالجواب

الظنإذ،إليهاالمصيريوحاوذلك،واحتهاداظنابل،قطعافيهامنحصر

قبلهفيماالأمةخطأمنهذاعلىيلزموما،غ!نرهافيكالقطعالفرعياتفي

والسواد،إليهامسبوقغ!نربهاانفردطرتقةأوقولذيكلرأيعلىلازم

العلماءيتبعأنلزموإلا،الواضحوالدليلالحجةهواتباعهالواحاالأعظم

وجلعزوالله.اللأعظمالسوادوهو،أكثرالعامهلأن،خالفوهمإذاالعامة
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.بالصوابأعلم

الحديت،شرحفيبعفالتناقضاتفياللهرحمهالمؤلفوقع:تالثا

ولو،الإنجازفيوعجلته،التاليففيسرعتهإلىالتناقضاتهذهمردولعل

.التناقضاتوهدةفيالوقوعمنلسلمماكتبهوتاملالتاليففيتانى

الكتابمنالمؤ!عندالمصلحةرعايةأدلةأن:التناقضاتهذهمن

فيالحجيةدائرةعنالإجماعأخرحوقد432ص.والنظروالاجماعوالسنة

فيالمصلحةوحصر،والمقدراتالعباداتفيوحصره،والعاداتالمعاملات

المعاملاتفيالحجيةعنأخرحهمايكونفكيف،والعاداتالمعاملات

كلامه:معنىفكأن؟والعاداتالمعاملاتف!ماحصرهعلىدليلاوالعادات

علىدليلاالإجاعيكونأنولايصح،المصلحةعلىدليلالإجاعإن

المصلحة.

اللهكتابمنايةومامن،العبادمصلحةراعىاللهأنقررأنه:ومنها

بيانلأنهاكذلكوالسنة،مصالحأومصلحةعلىتشتملوهيإلاوجلعز

النصوصيرميتراهتم242-434ص.المبينوفقعلىوالبيان،الكتاب

المصلحه،إلىلاتؤديإنويجوز،المصلحةعلىدلالتهافيبالإبهامالشرعية

،عادةمصالحنامعرفةإلىطريقالناحعلوحلعزاللهإنتم)):قالحيث

إلىطريقاتكونأنيحتمل(الشرعيهالنصوصيقصد)مبهملأمرنتركهفلا

.272ص((لايكونأنويحتمل،المصلحة

نحتلفةفهي،النصوصإلىالأمةبينوالشقاقالخلافيرحعأنه:ومنها

دوامةمنولاخروح،شرعاالمذمومالخلافسببوهى،عندهمتعارضة
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ولامتعارضة،مختلقةغيرفهىالمصلحةإلىالرحوعإلىإلاوالشقاقالخلاف

.925.26-صشرعاالمطلوبوالاتفاقالوفاقسببإذنفهى

274.ص.والمقدراتالعباداتفيوالإجماعالنصوصإلىيحيلناهوإذاتم

القضاياأهمفيإليهايحيلناثم،متعارضةمختلقةإنها:يقولفكيف

؟والمقدراتالعبادات

)1(.أعلموالله،العجالةهذهفيإليهالتنبيهأردتماهذا

التشريعفيالمصلحة))رسالتهفيزيدمصطفىالدكتورإليهتوصلفيماالمزلفناقشوقد)1(

فيالمصلحةنظرية))رسالتهلطحسانحامدحسينوالدكتور((الطولطالدينونجمالاسلامي

.((الاسلاميالفقه

المذكورين.بالكتابينفعليهالمناقشاتهذهعلىالوقرفارادفمن
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المولف:الى،نسبتهالشرح!هذااسم

الدينعزالقضاةوقاضى،الصقديالدينصلاحالأديبالمؤرخنسب

كتبهفيوالعليمي،حجرابنوالح!افظ،رحبابنوالحافظ،جماعةابن

فيخليقهوحاحي،الأحمدوالمنهج،المنضدوالدر،الجليلالأنسالثلانه

اسمه.يذكروالمو،للطوفيالنوويةللأربعينشرحاالظنونكشف

(أ)لنسخةالعنوانلوحةففيعليهاوقفتالىالخطيةالنسخوأما

.((الأربعينشرحكتاب))(س)ولنسخة((الأربعينشرح))(بو)

المعيينكتاب))العنوانلوحاتمنالثانيةاللوحةفقي(م)نسخةوأما

شرحفيالتعيين))العنوانلوحاتمنالثالثةاللوحةوفي((الأربعينشرحفي

.للكناب((ايأربعينشرحفيالتعيينكتاب))الاسمهذاقأثبت((الأربعين

جميعفيإليهنسبفقد،إليهالنسبةثابتفهوالمؤلفإلىنسبتهوأما

عليها.وقفتالىالنسخ

الحنابلةطبقاتعلىالذيلكتابفيرجبابنالح!افظنقلوقد

فيالنصوهذا،للنوويالأربعينشرحفيالطوفيقالهأنهذكرنصا2/368

رحب.ابنالحافظنقلهلمامطابق266ص

فيمواضعأربعة،الباريفتحفيحجرابنالحافظشرحهمنونقل

11/0،35،351)((بالحرباذنففقدولياليعادىمن))حديثشرح

318،9310،32،صالتعيينكتابانظر(الريانطبعة352353،

321.

بنمسلمصحيحختمفيالمحتاحغنية))رسالتهفيالسخاويأيضاونقل
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:السخاويقال،يأتيمانهالأربعينشرحفيالطوفيعن((الحجاح

فيتالثقولالاخرعلىأحدهماترحيحوعدمالصحيحينباستواءوالحكم))

(()1(.لهالأربعينشرحفيالطوفيوحكاه،التوربشىقالهالمسألة

.الكتابهذامن27صفيتجدهالطوفيعنالسخاوينقلهوما

المصرية.الكتبدارنسخةمن9لوحة1()
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:للكقاب[لخطية[لنسخ،ص!

وصقها:وهاك،للكتابنسخ1(أربععلىوقفت

البحوثمعهدفيمصورةوعنهاايأولىالمصريةالكتبدارنسخة1-

حديت.53برقمالقرىأميحامعةالعلمية

الدينمحيللشيخايأربعينشرح))عنوانالأولىلوحتهاعلىكتب

((اللهرحمهالطوفيسعيدبنعبدالكريمبنعبدالقويبنسليمانللفاضل

((328تيمورحديث))العنوانوفوق

((.ممصراعاعيلبنأحمدوقف))ختميسارهوفي

((نسبا...الفقيركتبمن))وتحته

نقلها.تركتللطوفيترجمةتحتهثم

،الصوابجالفاقد،الصورةجميلنسخبخطمكتوبةالنسخةوهذه

وفي،سطرا91صفحةكلفي،صفحةوعشر-فىوحمسةمائتننفطوهي

تقييدعنخاليةوهي،الأصلمنسقطلماوإلحاقاتحواشهوامشهابعض

والتصحيف.التحريفمحميرة،النسخوتاريخالناسخاسم

:غرلمانأمرانفيهاووقع

الثلاتة.النسخلساثروالنقصانبالزيادةالخلافمحميرةأنها:الأول

إلىوالثلاتينالثانيالحديحشامنابتداءتماماالنسخخالفتأنها:الثاني

الطوفي.شرحغيراخرنصاوأصبحت،اخرها

نسخةوحودعلىيدلما((الغضبيةالصعقه))تحقيقهمقدمةفيالفاضلمحمدالدكتررذكر)1(

عليها.الحصولأستطعلمو،الاسكندريةبلديةمكتبةفيمحفوظةالكتابلهذاأخرى
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منابتداءالنسخةعنوأعرضت،النقصانأوالزيادةهذهإلىأشرلمو

اخرها.إلىوالثلائينالثانىالحدسا

رأيتهفقد،اللهسامحهالنساخأحدمنتصرفأنهعلىهذاوحملت

وتوفي،تقريبا9.8ولدالذيالبقاعيتفسيرعن913اللوحةفيينقل

سنة.39البقاعيوولادةالطوفيوفاةفبين671الطوفي

.(أ)بلهاورمزت

الثانية.المصريةدارنسخة2-

لمالعاللشيخ((النوويهالأربعينشرح))عنوانالأولىلوحتهاعلىكتب

الطوفيثمالبغداديسليمانالديننجمالشيخمولاناالمدققالمحققالعلامة

.((الأربعينعلىالطوفي))العنوانوفوق((امينوالمسلمينتعالىاللهرحمه

((لمالعاللشيخالنوويةالأربعينشرح))العنوانوأمام

.((644تيمورحدسا))

في،واضحنسخبخطمكتوبةوهيتمليكوتقييدختمانالعنوانوتحت

هوامشهابعضوفيسطرا23صفحةكلفي،صقحةوممانينوأربعةماتة

عامر))قارئمطالعهوتقييد،الأصلمنسقطلماوإلحاقات،حواش

.((الأطفجي

فيوالثلائينالثانيالحديثنشرفيزيدمصطقىالدكتوراعتمدوقد

النسخةهذهعلى((الطوفيالدينونجمالاسلاميالتشريعفيالمصلحة))كتابه

هذاوحدوأنه،23.1عامالنسخةهذهتاريخأنوذكر،قبلهاوالي

التيمورية.الخزانةفهارسأتبتتهالتاريحهذاوأن،هامشهافيالتاريخ
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وتاريخ،ناسخهاالنسخةاخروفي،هوامشهافيالتاريخهذاأحدلمو

والتصحيف.التحريفكثيرةوهي،التصويرلرداءةيتبينلملكنه،نسخها

.(ب)بلهاورمزت

البحوثمعهدفيمصورةوعنهابرنستونجامعةمكتبةنسخة3-

حدسا.1621برقمالقرىأمبجامعةالعلمية

الشطىعبدالسلامالحقيرلكاتبهاالعنوانلوحةعلىكتب

امين.وبعلومهبهتعالىاللهنقعناالنوويالإماممدحفي

السففنلهترلمىساحلوهاله...غداللعلومبحرالنواويإن

اطسن(بصريناأوشرينابنفهو...ورعازاهداتقياحبراكانقد

الإمامالشيختاليفالنوويةحديثالأربعينشرحكتاب)عنوانثم

الطوفيالبغداديعبدالقويبنسليمانالديننجمالعلامةالأصوليالفاضل

.(عنهوعفىتعالىاللهرحمهالحنبلى

ستنحوعنوستماتةوسبعينستسنةالنوويالإمامتوفي)وتحته

عمرأبيابنالدينكسالإماممنهمأعلامأئمةعنالعلموأخذسنةوأربعين

الشرحأيالشرحصاحاقوله)(تعالىاللهرحمهمالشرحصاحاالحنبلى

الشطىعبدالسلامكتبهعنهاللهرضىأحمدالإمامفقهفيهوالذيالكبير

.(الأولربيع21في1278سنةامينعنهعفيالحنبلى

الشطيمصطفىالحاحالشيخالمرحومحديأناعلم)العنوانيمينوفي

والرابععشروالسادسالتاسعالحديتالكنابهذافيالشريفبخطهكتب

وتحت(أعلمواللهكتابتهاعنسهاالنسخةهذهكاتجالأنوالعشرين
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سبعمائة071سنةتعالىاللهرحمةإلىالشارحهذاتوفي)أيضاالعنوان

كاتجاملاتاليفوالفمونالكتبأمحاءعنالظنونكشفمننقلوعشرة

الشطي،عبدالسلامححهماحجتينفيبعرفةالوقوفتاريخكتبتم(حلى

للطوفط.موحزةوترجة،لهوقصيدة

رقمتها،لوحاتهابعضإلامرقمةغير،نستعليقبخطالنسخةوهذه

بعضونم!سطرا21صقحةكلفيصفحة243فيلوحه122فبلغت

الشطيعبدالسلامكتبها8لوحهفيحاشيةمنها،حوايقهوامشها

الأصل.منسقطلماالحاقاتأيضاهوامشهابعضوفي1278سنة)1(الحنبلي

لماليالكلمةتحتهيكتبتم(بيان)الهامشفطأحياناالناسخويكتب

الأصل.فطتتضح

نأإلاالناسخعلىمايدلفيهاوليس11ههعامالنسخةنسخت

كتبالشطيمصطفىحدهأنالعنوانلوحةفيكتبالشطيعبدالسلام

هذهكاتجالأنوالعشرينوالرابععشروالسادسالتاسعالحديتبخطه

كتابتها.عنسهاالنسخة

.(س)بلهاورمزت

)2(.مانعبنعبدالعزيزبنتحمدالشيخنسخة4-

للزركلي.الأعلاملطترجمةله1()

الحققالأخإلىعليهاالحصولفيالفضلويعود،الوطنيةفهدالمكمكتبةلقمودعةوهي)2(

نا!ربنخمدإليهاالوححرلسبلوتيسوبالمخطوطاتوالخبرهالعنايةكساحبالمفضال

فيه.وبارك،يضرااللهفحزاه،العحمي
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:حيدةنحويهمسألةوتحتها()1(ياكبيكيج)الأولىاللوحةعلىكتب

علىزائدبأمرالتقييدعدموبالإطلاق،الوجودبالكونالمراد:فائده)

الصواب)المجردالجوابامتناعكانإن:يقالأنذلكوإيضاح،الوجود

فالإكرام،لأكرمتكزيدلولا:نحومطلقكونفالخبرالمبتدأوجود(لمجرد

مطلق،كونوهو،وحوبامحذوفوخبره،مبتدأفزيد،زيدلوجودممتنع

.موجودزيدلولاأي

مقيد،كونفالخبرالمبتدأوجودعلىزائدلمعنىالجوابامتناعكانوإن

لولاتريد،لهلكتلولاه:فتفول؟إليكمحسنزيدهل:قملإذاكما

مقيدكونفالخبر،زيدلإحسانممتنعفالهلاك،لهلكتإليزيدإحسان

.(مهمةفانهافتدبرزيدبإحسان

11مانعابنعبدالعزيزبنمحمدكتبمن)المسألةهذهيمينوفي

.(1381الاخرةجمادى

يا)هكذامرةتكتب،المخطوطاتمنلكميرالأولىاللوحاتعلىالعبارةهذهتكتب1()

.(كبيكجيا)ومرة،(كبيكيج

المخطرطاتبعضعلىرأيتفقد،العحمبلغةاللهاحماءمناحمأتكونأتواستظهرت

.(اللهيااللهياكبيكجياياحفيظ)

تحفظأنهاخاصيتهامنشحرةلورقاسمالكلمةهذه:كسعزيزمحمدالأخوقال

بعضظنالعهدتقادمفلما،المخطرطاتفيتوضعفكانت،الأرضةعبثمنالمخطرطات

.المخطرطاتعلىيكتبونهافأصبحوا،الخاصيةنفسلهايكونربمانفسهاالكلمةأنالجهلة

الأرضه..كلمنالمخطرطليحفظينادىالجنأحماءمناحماهذهتكونربما:أخروقال

بعيد.هذاولعل
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(657سنةكتب)

الأربعينشرحفيالتعيينكتاب)عنوان3صقحةالثانيهاللوحةوفي

امين(امينامينامينتعالىاللهرحمهالحنبليالطوفيالديننجمللشيخ

تعالى(للهالحمد)(033حدلمجا)العنوانوفوق

11مانعابنعبدالعزيزبنمحمدكتبمن)ثم،ختمالعنوانيمينوفي

العنوانوتحت(87هسنةالحسينعبده)(1381سنةالآخرةجادى

بعدهمناللهشاءولمنلنفسهكتبه)(الحجابوكثيفالشهواتأسير)

مما)(عفىالنابلسيعبدالغىالشيخسيديابنابنابنعمرعبدهالققير

راحيالحقيرقيهنظر)(.....القاضيمحمدبنصالحلعبداللهالدهربهعح

يحامعوالمدرسالواعظاليازجىعبدالباقىبنإحماعيلالقويربهلطف

.(امينبالصالحاتأعمالهختمتتعالىللهحسبةالأموي

ومائةتسعسنةالثامىفيالحنفىعلىابنعبداللهالفقيرفيهنظر)

.(00005علىعلىالثلائاءنهاروألف

:4صفحةالثالثةاللوحةوفي

(الدمفهوعرفهلولاكالمسكالامىفهوعرفهلولاالمرء:الشاعرقال)

جمع)(الامى)وتحت(الإحسان.ممعنىبالضم)(عرفه)تحتكتبثم

الطيبة(الرائحة.ممعنىبالقتح)(عرقه)وتحت(المنقوشةالصورةوهيدمية

وأرقامالأحادلمجاأطرافكتبثم(الكتابأحادلمجافهرس)تحتهكتبثم

لوحاتها.

:5الصفحةوفي

من)وتحته(للطوافي...نجمللشيخالأربعينشرحفيالتعيين)عنوان
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بهالغىإليهالققيرعبدالله)(.....الخالقعبدعلىالخيراتمجزلفضل

.(8911سنةلهبالحسنىاللهختمالرافعيبكرأبىبنمحمد

.(اللهبحمد)العنوانوتحت

وشيخيسيديبعتإنىالبدرشىعلىبنمحمدمسطرهايقول)

الدنيافيبهاللهلطفالباهيالقتحأبوالدينفتحالشيخالعلامةالإمامالشيخ

العلموبينهبيىمعلومقبضتهبثمنالتخاطبحالذلكوقبلوالاخرة

اتىسنةالاخرةربيعشهرسابعبتاريخشىءعندهلييتأخرولمالشرعي

الكتابهذاهوأعلاهإليهالمشاروالمبيع.وكقىاللهوحسبىوثمانمائةعشر

.(البدرشىعليبنمحمدكتب....رحمهللطوفيحديثاالأربعينشرحوهو

فيوهي،أحياناالأقلامفيهاتتغيرنسخبخطمكتوبةالنسخهوهذه

بعضوفيسطرا18صفحةكلفي،صفحة232في،لوحة117

والحكم،العلومحامعرحبابنالحافظشرحمنمنقولةحواشهوامشها

756سنةالحجةذي18الأحديومنسخت،الأصلمنسقطلماوإلحاقات

النسخةهذهولعلالنابلسيعبدالغىالشيخسيد!ماابنابنابنعمربقلم

إلىأحيانايصلالذيوالسقطالتحريففيهايشيعذلكومعالنسخأقدم

أسطر.عشر

.(م)بلهاورمزت
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الكقابفيعملي

منأردأبعضهارديئةنسخالكتابمنعليهاوققتالئالنسخهذه-

أحيانايصلالذيوالسقطوالبياضوالتصحيفالتحريففيهايشيع،بعض

علىفاعتمدت،واحدةنسخةعلىالاعتماديمكنفلم،أسطرعشرإلى

النقسإليهتطمئنسليمنصلإخراحالمختارالنصطريقةعلى،كلهاالنسخ

.-الطاقةح!سب-وتركن

سبحانه.اللهإلالايعلمهووقتاحهداذلككلفنيوقد

وسقطاتهابتحريفاتهاالنسخفروقجميعإلىأشيرالعملبدايهفيوكنت

الصفحةفيالفروقووصلت،الأمراستقحلفلما،الكتابنصفقريبإلى

مرةالكتابوكتبتالأوراقمزقت،فروقعضرمنأكثرإلىالواحدة

لهمايكونإلىأشيروإنما،والسقطالتحريففروقإلىأشرلمو،أخرى

المعنى.فيوجه

الىأشيرولا،الصوابأثبتمحضخطاعلىالنسخاتفقتوإذا-

إفعالفهولفظهأما:النسخجميعفيمثلا،قليلهمواضعفيوذلك،الخطأ

النسخ.مافيإلىأشرولم(أجمعمن)فأشا.مجمعجمعمن

الشعرية.والشواهد،الأحاديثوخرجتسورها،إلىالاياتعزوت-

كما-ذاكرتهعلىالأحاديثسياقفييعتمداللهرحمهالمؤلفوكان

ويروي،ألفاظهمنويغير،ويؤخرقيقدم-الكتابنهايةفيإليهأشار

إليها.الوصولطريقووعرذلكفصعب،بالمعنى

بعض-اطلاعهوسعةعلمهغزارةعلى-اللهرحمهللمؤلفكان-

يناسب..مماعليهافعلقتوالتعليقعليهاالتنبيهتقتضىالتيالآراء
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.الكتابفيذكرهموردالذينالأعلاملبعضترجمت-

ماعداالحاشيةفيأرقامهابكتابةالنسخلوحاتبدايةإلىأشرت-

.الكتابطبعتأنبعدوصلتىففد(م)نسخة

والفهمالواسعالاطلاعصاحبكسعزيرمحمدللأخوأدعووأش!ص

اخرهاوفي،التعليقاتبعضعليهوكتب،كلهالكتابقرأفقدالناقب

فيوبارك،خيرااللهفجزاه.الشواهدمنكثيراوضبطليوخرج((عزير))

علمه.

عثمانمحم!ثاجعاثمروصتبه

احراص!االلهبيتفص

االكرمةبرمكة

لهرسوعلصومصليأللهثامرا

وسلم!عليهاللهصلص

!انيةعاص!رمضانمنالسابك!الأثنينليلة

النبويةا!هبرةمنوألغهوأربكمائهعشر





المخطوطاتصوو
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)1(العنوانلوحة



)1(الأولىاللوحة
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!؟،!3ثي-!يسسس..-نر:!.---5س!:،*ير.+2محرنر!-حر-!ع..بم

ح!!*!ول!أ.-..،.ى053!ء--.-:ءس
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ضجم!ابررصبرلم.صصت"ضمأ3!يرهـسل!!بحعصفىصض3/تحركلبزهـىتل!."

هـلآ*برير!افنئحرشرصصاهـعأرمجصلهـعلوصمنممرهـس/شصلمق/

لأ!/رصشإ/!ضسيرسضو/فيرهلىو؟صقياتجشنأمم!-

خيماكاص!ح--كل.ليصت.،لمحرال!ادىله!يه!ببله-ب!رجج9.هـتها

!ك!فبلملص!فص!!--شأوراسد7صف!ادار6لفاا،زأ!!)ه:غاا

--جعء6.ءص..ت-ف،ء!.-؟/.-/لالهث!نجه!حماضوعما،بيبما8!زلىجمئمأ
!رظع!-بمصر،،\.رص!

!ح!ء-.يهه

-:-!حىشهر!--.003!ء..

!-!...-"؟صفي!//،تظى،1-1ك!س.!سربو.ع!/هـ،خ!صضلمفيص

بح!ر.!كرحمهحف!خسءك!ثمبل!ح!صضثمشبركأي!لا-!ايهى*-.-ا*س.-.-/لمممر/ى
!"!رعت...!ص،/س!هيدضدحثم!

/!ه/-!سرممر.صبئ-.
صء-صصحمفش!يص!،-كثصرع!س-تعا!صرص!-،ء4-عث-

خ!حمض!-ء.-هـبخ!عهلم/غؤئ
خه!.ممرف!منوز،/عه/ص!لم

صسب\بجو4صئ/ءيمثنجبمص."،لمصف

!.لىلم.بخ-ءع!لمجكرصءبهير!ؤبزخ!جمزءصصرصصص.لمكغىكوبزنخرفيا/!صحز/صحيمبم.لأ
!ر

كليصعاى-فتحروضص/قيدهصر!ونف.تسهبمخ/!لمضئصيعر!ص!خ!ش،-ب/ءقيعركرو.،،كأ،ا

-.-.!قىقي!كرتهـح!نيصرىتجهيقس%/بريزجمؤىنحشلإ،!ما!

،د/بم/صحيقحيمنصبه!،!و!ميكاشم!.هـتن!نبم/حأوسيرحيصمممئئحصت/ى!جميىجمص!با!!أ

!سنساصكأ//-شسلتهـ.،لىص//!قرقى"جو!يغمغقك!/ىمز،وىكلقبحزحعفعتيئىمىظسسمم!ض!لا

صء/".مألم!ممم!،غس//صمو!بم/صرطممثقر/صبطر!ئمحرجحوكأص!/ءل!!حء.،،ء؟!--9

عم/،ط/ضضةوصزخص///لو!يمس!.فى،7حأماو/حمعقكط!!نرفرفئ!بما!-،!3 ء...ءكى+.

لم-/ير.ص"،تو-حيم/نرصىلغزن!/مص!!ببشر4رطكهجميصصفي--ضف!يخر،س2*.ع؟.

هـ/لاءنجع.!ىصتبركار/!يعر!ئ!غصمتر،وضرعتو/رءمم!!ح/نة،نمتكرلطصص،+بم .!؟لا،6.

هـجهبر!تجبروهـيو/ك!ق!فموخكلرلم.بؤوص!/ك!خر/ء/لز/4-+./!/*اإ؟-3
.ىبرعهـ.ءا.بر--بي!حبم

،ع!كلشحيكلضلىصجمض!دزنعىخرس//كر!رش+طلىوف!ر.ىلز!هر5*م
بخهنجثىيليرمموىطزصلمبنكأشور!ص/و/ىلم،ر/ص!لم!هـهـصيزد!به!5/3!9ئم.ا-
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/برلم-/ئيء-ة/ىقيعه/!ءلمءلىضعلاأ،لأئأ.

مىسفيجملال!لصءبر!ث!ةنحرز،ى!/لمجوصضممصش/هـ!/كىضلهيزتمثم!؟-لأ؟.ط

لاحكلمكللم!ى-ر!ين،؟!بما!م"3!!

!يركمبهـ!،/سهص!صث،ممهفغفأ،،+أس4/كأغمشزلمبه!،؟!ج!-*9لأ؟: /لر--صلمسؤم.-ء!أ5؟،

لألا1بهصكقزيخو

بم-إ؟!تع.\ا1"طأج!!ا

قي.
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تمأث!ممث.!خ!جمكلهك!!ثهر!هح3ي!خلأ+خ!يع-ثبما-ض!م!!ا.م!يهحم!مجبئ؟

صصما--ما!:-ئ!.ير؟ض!-.*.،3!اص!.ح؟:ع

نمأ-؟"ط.!-؟!ا.-!مآ.ةحا،حيم3أ!،يممث!جتجتي.!ل!"!طخ!عت.خ!::! في!ط.-!اا"ص!.ول!! :!صم-!-!--!بماء.حجع!::عا

؟:صا6،.طخا:.لح!طعماأ!س!جى!لأد!.:--ح..ح.خ!:"!ا*/!

نج!!ما.،%نما!ثص!ث!ا-طتا-ج!كامماص!،ثهاط-.خ:.ح!-حح!!ا!:.!ج!خ!ى
..لماح!*حماصاعط ط!.-

ححاك!.خ!ص!ا.**،؟.حغ.تايخبما--ثبمح!-خمعلإ=ثم.!آصيت-:ما1ج!خ-4!ع+!

....خ-عل!1-ه!-ء!عخ!.،!-ح..!!

كأ-ماح!!ط+عتم!-*-ح!!اتغ!ه!.-حما"لح.ح-لأ!.يم----مأ.---هابم"

.6-!ماحص!خغ-؟بيم..\ها.صماظح..؟!نم-مح!،ع

حك!ث!!.خأع،!ماح!!ج5!ه*ةح!-.!..:-بمنا-!،:أف!--ء-تمأخاح:.ب!!اكاع!
ح!!--.،صاصمثأ-سم!
كأبم.!:-3د7ر.:ط31!صأ:عبر،.!9!3اما.عأ-طج!-بمحه

ما::91.؟!ح-،؟-!/-بم-جإ-..ت!!تأ.؟ج!ث!ح!س!صأ3ح!!ت!-؟ة-ح-.م9

حم!أ..-.ط،3!ث!.!.-ع"بم!؟*عوعز-ء-ح!لا-3-ه!-صي.(يح:،حع

.3؟!!مما.!!عغ-،*؟ض!3ل!أ،ح!:!!.مأ*3.ص!!الحما-ما!-لا.أ3

ت-!--"ح!حني-حأ3(صم3نجماي!-ح!-تجاا!!!جآح!جح..3.*غكأ3م!ط!،.خماحم:،ت

*)حح!--حما*،ح!--ها+-،نجلأ.ةخ!3؟:-مح!أ.خيئ-لاتح!ج!.حلأ!-ع*-جايم!-كل!كل!ط!أ00

!لى3حة!آ؟خ!تما.ت؟خهخي+لأ،بمساحماء!.أ:.!!يع.دجم!؟ح!-ح!!ح.ث!-حأ
-*:.-!جع*نم!!.؟-؟

يا،!خاه؟0:!حع:،-!13ح!-3!لإصد*كل!حممح!شح!!.-حمما

ور.ثا-،*حبما.-!بما-،.--3--.*بمى---.تتاه!.عم-،ابمح!.-3،

--غ.بم!خ!--*سأ-حما-لإ.!1.:ك!يم!ححص!ح!ير،ح9جا.ح!مح!!أتأح!الص..! .-.جص!*،ح!-!.-بو-ا.لهاعع

لأ--!لأ..+ث!م!!
-م!-!خ!*حلأتبما---"!3حيما+-+آجي-؟.تج!.ح!صطلا!اخي.-طآ-

.!!م-؟.ا6حمإ..-*جءحيم3-:6ما-يخه--!؟.ا.--:ء!-.كدول.خط-ماجا-صح؟لأ

!.بهغ.--بم-غ-لإ--ك!6،"لا:ء،ء*م-!يم.نا!لحمأكا.نج!.6\!ا!مح!3.عال؟-؟ج!--

!!ا-*؟7.!أ-!*،؟يم!+؟قي-1.--ا-!ه!71-.-ط.حا+-حمت!.،ءح3 ا

صهوب؟:تبمءير؟.-ك!س-بكائأرز*ح!؟ا-؟؟.--ح!لأ--!.ح-ي(،كما3!ذ!!6
--،.!-!*؟.،-.ء--.د،ء\ا*-جم

-...-ء6+لإط--.--طبم!(بر---لح!احم!ه.ح!-حبما--بمئاع3نم.!هلأج!دبمى!د،7؟-!
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لمدتلماابابرلمحارس!لن!إالؤيهو!ورضاءضممتو

ء-.!ء-ص.ء،5،هـ55557-.ءلم؟ه1101اص!ا

ترفىالى!ساملدسر804--صبنبا5تآص.

أنمبئزهؤءلمآفى،م!!ظ!المص،المح!تالتمزم!

شضم!(لمىبطاوعزهع!مم!هكففمنكلاوس،لصة

فىمماىلمللردروكفؤمفلمض!طرحشم2لمش!ع!عضوا

نحؤهـفرآقرسئنعتهءقهركصوممااركداكؤلىكد

%ضفئ!فئ-لهسيعشكل6"آنميح!"بم4فيصكصاالم

ن!لأتج!-ممأغير4فصلمع!صيمه،!!رعوقى

مز!فماليلط!1ضا(نإلمجر!يففحقىا!!هظالاا

المخ!ضنإضعةلولىالاإال!!ركؤ[!اجع(علم+كبمالعحو!ؤل

وضنمتتسبنألهـو!فهعلىسيسذشامح!*لمع!إلهه!ا

!اطامه!و،-أرصبجماقىلمضيلمجهنحزكنأ!ى3

ت!خافرأغتومم!لواصياكامءجمالبوراذبلم

هموص!5هـعترك!ضلتمفكرهـبع!ا(اإكلي!جميا!أ
!لهمظ!بلىا!لم!صئئر!ةد!دا

ممهـ!كم!ةء!لرفضلى!امحطصا-!
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هـ6.!صفيط..تج!عرخ!اة-!ا!
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برعينؤفزعاافعين

تةلية-
لقو!ثفيابنلمجدسم!نلدفي1الفا!نخملتدوقةا

ص716الختبلإالمتوفثطوقي1عبداكئهيم

تحقف
وص

وهـ!مصر!ك!
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!ئاب

!عينلىفيض!اارسن

تا!
لفؤ!ثفياتنغئدشيننالدفيالمفاض!نخملعلومةا

ص716المتوفبحنلإطوفي1عئداكرسيم

!!

ؤكر!اءمصر!ع!

باقالؤلنهلللةمو

بيروت

اقيا!ت

مكت



لألص
منآرئناتقئل

نعليصلشميعاتكأفت ه

محفوظةالطئعحقوف
فالأ!ال!يعة

8991!-صلأأء9

الؤباقلتهـلللةسؤ

،الوريموالترللطباعة

1،47!5رتخبيروتيتتجارياالخل14ص06135ب.صءبخنان-ساي!ت

ا!سبها!طيه

.ء83353:وماكمىهاتف-لةالشعود-المك!مةمكة-حىالهخ!
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